Ben je een ervaren jongerenwerker die eigenaarschap over eigen leven belangrijk vindt en dit bij
anderen stimuleert? En wil jij het nieuwe jaar jouw expertise met ons delen in het mooie Eelde/
Paterswolde/ Eelderwolde? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Jongerenwerker
Wat houdt het jongerenwerk in?
Als jongerenwerker bouw je een groot netwerk op in Eelde, Paterswolde en Eelderwolde. Je bent
onderdeel van het sociaal team waar jij degene bent die expertise op het gebied van jongeren
inbrengt. Je gaat op signalen af waar jongeren preventief ondersteund kunnen worden. Waar
nodig of gewenst draag je op verschillende manieren bij aan het positief opgroeien van jongeren.
Je bent veel in de dorpen aanwezig, zowel op straat als bij relevante organisaties om met jongeren
in contact te komen. Zo weet je wat er speelt en waar behoefte aan is. Je organiseert vraaggericht
en samen met jongeren activiteiten waar zij zelf zoveel mogelijk eigenaar van zijn. Je voert
gesprekken met jongeren en soms hun ouders die een hulpvraag hebben of waar zorgen over zijn
vanuit school of andere instanties.
Je bent een belangrijke schakel bij het terugbrengen van overlast van jongeren in wijken. Je komt
daarbij samen met jongeren, omwonenden en overige betrokken partijen tot oplossingen.
Waar nodig betrek je andere partijen zoals het expertise team jeugd of de jeugdagent.

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een stevige persoonlijkheid die makkelijk aansluiting vindt bij jongeren
Je hebt een relevante sociale HBO opleiding afgerond
Je hebt ruime ervaring als jongerenwerker/ opbouwwerker of ambulant sociaal werker met
doelgroep jongeren
Je hebt visie op het jongerenwerk en werkt graag resultaatgericht
Je houdt van netwerken en samenwerken met diverse partijen
Je werkt graag zelfstandig en vindt het leuk om veel buitenshuis te werken
Je weet anderen te betrekken en te enthousiasmeren
Je beschikt over humor en relativeringsvermogen
Je bent creatief in het vinden van oplossingen en het op de kaart zetten van het
jongerenwerk in Eelde, Paterswolde en Eelderwolde
Je hebt een flexibele instelling en bent bereid om op avonden te werken wanneer dat
nodig is
Je hebt een rijbewijs

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•
•

•

Veel variatie en afwisseling
Ruimte voor eigenheid en creativiteit
Een enthousiast sociaal team en collega jongerenwerkers uit de andere twee sociale teams
in Zuidlaren en Vries
Mogelijkheden voor professionele ontwikkeling
Een contract tot 1-1-2020 met de intentie om deze bij goed functioneren te verlengen
voor langere tijd
Een contractomvang van 32 uur per week, flexibel in te vullen
Salaris conform schaal 8 van de cao Sociaal Werk (minimaal € 2.544 en maximaal € 3.624
bruto per maand op basis van 36 uur per week). Inpassing is afhankelijk van opleiding en
ervaring.
Er zijn trainings- en bijscholingsmogelijkheden, een loopbaanbudget en een individueel
keuzebudget.

Overige Informatie:
Het jongerenwerk binnen Sociaal Team Eelde/Paterswolde wordt verzorgd door Trias. Je treedt
daarom in dienst bij deze organisatie. Trias is bestuurlijk gefuseerd met SPiNN en MJD en zijn
samen verbonden onder de naam Vlechter. De stichtingen zijn alle maatschappelijk
ondernemende organisaties zonder winstoogmerk, werkzaam in Noord-Nederland.
De functionele aansturing in het dagelijks werk wordt verzorgd door de Gemeente Tynaarlo.
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet waarbij interne kandidaten een
voorrangspositie hebben.
Een verklaring omtrent gedrag is onderdeel van de aanstellingsprocedure.
Nieuwsgierig? Of nog vragen?
Neem contact op met Liesbeth Tieland, teamleider sociale teams via 06-55245755 of Rob Prins,
manager Trias via 06-51927247
Reactie:
Direct overtuigd? We zien je motivatie met CV graag vóór 9 januari 2019 tegemoet. Je kunt deze
sturen naar hr@stichtingvlechter.nl We maken graag kennis met een aantal geïnteresseerde
kandidaten op donderdagochtend 17 januari 2019. Wie weet tot ziens in het nieuwe jaar!

